
Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos 
Escola Sec/3 de Barcelinhos 
Clube “Amigos da Biblioteca” 

Definição 
O clube dos Amigos da BE é uma comunidade de utilizadores da Biblioteca, interessados 
em desenvolver hábitos de leitura e pesquisa, em promover os recursos da biblioteca e 
divulga-los como um espaço cultural com finalidades lúdicas e pedagógicas. 

Objectivos 
- Promover a participação activa dos alunos na organização e dinamização da Biblioteca; 
- Associar a leitura e a frequência da Biblioteca à ocupação lúdica dos tempos livres; 
- Criar laços afectivos e sociais com os livros; 
- Promover o desenvolvimento da autoconfiança, do espírito de iniciativa, da autonomia, 
da criatividade e da responsabilidade; 
- Colaborar com a equipa responsável pela BE, na organização/ dinamização de 
actividades 

Inscrições 
a) Para ter acesso ao Clube “Amigos da Biblioteca” o aluno deverá preencher uma ficha 
que funcionará como termo de contrato entre o aluno e a biblioteca; 
b) Cada aluno terá um cartão de utilizador, que deverá ser usado sempre que esteja em 
funções; 
c) O aluno inscrito desenvolverá actividades de animação e organização da Biblioteca e 
dará apoio aos colegas que o solicitarem. 

Destinatários 
Todos os alunos que queiram aparecer e, simplesmente, ajudar, desde 
que sejam: 

a) Alunos de todos os anos de escolaridade; 
b) Alunos dinâmicos e com vontade de ajudar; 
c) Alunos que se relacionem bem com os colegas; 
d) Alunos que não se importem de abdicar do seu tempo livre; 
e) Alunos que se portem de forma exemplar na biblioteca; 

 
Direitos e Obrigações 

 
Aos membros do clube de Amigos da BE são conferidos os seguintes direitos: 

Protecção e confidencialidade dos dados pessoais fornecidos para efeitos de 
inscrição os quais se destinam a ser exclusivamente utilizados pela BE, no âmbito 
da sua normal actividade. 

 
Disposições finais 

Perante casos de manifesto desrespeito pelo regulamento da BE, a equipa responsável 
intervirá da forma que considere mais adequada, podendo ser considerada a expulsão 
do clube. 

O "Clube dos Amigos da Biblioteca" e a sua dinamização está a cargo da Equipa da 
Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos. 

 
 



 
 
 

Vem e participa 
Atenção: 

1- Dá o teu nome na biblioteca, só para sabermos que podemos contar 
contigo. 

2- Quando quiseres ajudar na biblioteca, dirige-te à professora ou 
funcionária de serviço. 

3- Pergunta-lhe em que podes ajudar. 
4- Faz o que ela te disser, independentemente da natureza do trabalho. 
5- Assina a folha semanal (1º e último nome, bem como o teu número e 

turma), para comprovarmos que estiveste a ajudar e, no final, 
podermos dar conta do teu trabalho ao teu Director de Turma. 

 
Obrigada pela participação 

Receberás: 
- Um cartão de Identificação, como colaborador da BE; 
- Um Certificado de mérito (Carece de aprovação em pedagógico); 
- Um Certificado de Participação (para juntares ao "Curriculum Vitae"); 
- Um Prémio Surpresa. 
 

A Coordenadora 
Florinda Bogas 


